
Mleko i jego przetwory w żywieniu człowieka

... „ B ędziesz miał mleko za pożywienie swoje,
za pożywienie domowników swoich
i za pożywienie dla sług swoich”...

Król Salamon

Mleko i produkty mleczne należą do najważniejszych składników pożywienia
człowieka, mają podstawowe znaczenie dla odżywiania i zdrowia. Mleko, idealny pokarm dla
dzieci, posiada niewiele mniejsza wartość odżywczą dla osób dorosłych.

W szczególności jest dobrym źródłem wysokowartościowych białek, łatwo
przyswajalnego tłuszczu, ważnych dla organizmu soli mineralnych, szeregu witamin i innych
składników. Łącznie zidentyfikowano w mleku około 250 składników chemicznych. Ze
względów fizjologicznych korzystne znaczenie ma alkaliczny odczyn popiołu mleka. Jest
rzeczą interesującą, że mleko będące wydzieliną gruczołu mlecznego wszystkich ssaków
zawiera te same składniki odżywcze, a różni się tylko ich proporcjami. Kiedy człowiek odkrył
znaczenie mleka, oswoił pewne gatunki ssaków, które dostarczają mu mleka przez całe życie.

Produkcja mleka krowiego

w tys. ton w kg/1
mieszkańcakraj

1989 – 1991 1995r 2000r 2000r

Chiny 4.410 6.082 7.838 6,2
Dania 4.710 4.476 4.465 916
Francja 26.334 25.438 24.890 420
Niemcy 30.976 28.621 28.420 343
Polska 15.560 11.642 11.889 308
Wielka Brytania 14.976 14.844 14.461 243



Hipokrates (400 lat p.n.e) swą mądrość w zakresie odżywiania się i obserwacje
związane z odżywczą rolą mleka przekazał w postaci zanotowanego stwierdzenia, że „mleko
jest pokarmem najbliższym doskonałości”.

Składniki odżywcze mleka.

1. Białko.

Mleko dostarcza człowiekowi dużych ilości białka o wysokości biologicznej. Dwa główne
składniki mleka to kazeina i laktoalbumina, zawierające wszystkie aminokwasy i to w
znacznych ilościach. Nadmiar aminokwasu lizyny sprawia, że białka mleka są niezwykle
cenne w zakresie uzupełniania białek roślinnych. Amerykański konsument z 1 dolara
przeznaczonego na żywność kupuje w przybliżeniu za 19 centów mleko i produkty
mleczarskie. Wydaje się że jest to wyjątkowo trafny zakup.

2. Laktoza (cukier mleczny).

Laktoza to podstawowy węglowodan mleka i jest interesujące, że jedynym źródłem
laktozy w przyrodzie jest mleko. Szczególnie bogate w laktozę jest mleko kobiece (7%).

Cukier ten stanowi składnik odżywczy dla wzrostu i rozwoju centralnego systemu
nerwowego młodych osobników. Jego obecność w jelitach stymuluję wzrost drobnoustrojów,
które wytwarzają kwasy organiczne (szczególnie gatunek Lactobacillus acidophilus) i
syntezuje wiele witamin z grupy B, np. biotynę, ryboflawinę, kwas foliowy. Duża
koncentracja kwasów wstrzymuje procesy gnilne białka, a także hamuje wzrost wielu
chorobotwórczych drobnoustrojów z powodu ich wrażliwości na wysoka kwasowość.
Laktoza łatwo przekształca się w przewodzie pokarmowym w kwas mlekowy, który wywiera
korzystny wpływ podczas doustnego podawania antybiotyków, gdyż sprzyja ponownemu
powstawaniu prawidłowej mikroflory jelitowej. Obecność  laktozy wzmaga wchłanianie
wapnia, fosforu, magnezu i baru z przewodu pokarmowego. Ta rzadka cecha laktozy czyni
mleko doskonałym pokarmem przeciwkrzywicznym (zapobiega krzywicy). Niska
rozpuszczalność laktozy czyni ją mniej drażniącą żołądek i śluzówkę jelit niż wysoko
rozpuszczalne cukry. To stanowi, że mleko jest cennym pokarmem u diecie stosowanej przy
leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Enzym ß-galaktozydaza tworzy się w dostatecznej ilości tylko pod wpływem substratu tj.
laktozy. U osób spożywających mało mleka i niesystematycznie wytwarzanie enzymu
słabnie, a nawet może zupełnie zaniknąć. W takich przypadkach po wypiciu mleka następują
zaburzenia jelitowe, zmuszające do wykluczenia go z diety.

3. Tłuszcz mleczny.

„Tłuszcz masła znajduje się w mleku wszystkich ssaków. Jest on fizycznie i chemicznie
niepodobny do jakiegokolwiek istniejącego innego tłuszczu. Jest pokarmem i środkiem
utrzymania przy życiu potomstwa w okresie niemowlęcym, mającego najbardziej delikatny
układ trawienny”.

W.D. Hoard



Mleko pełne zwiera około 3,5% tłuszczu, sery twarogowe około 1% lub około 9%, sery
podpuszczkowe dojrzewające 17 – 30%, masło 82%.

Spożyty tłuszcz podlega w ustroju złożonym przemianom chemicznym. W rezultacie tych
przemian ustrój otrzymuje materiał budulcowy oraz zasób energii.

W mleku znajdują się wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe (WNKT), w maśle
średnia zawartość WNKT wynosi 3%. Kwasy te są integralnymi składnikami tkanek i dlatego
muszą być dostarczane ustrojowi już we wczesnym okresie życia. Oprócz roli strukturalnej
biorą one udział w przemianach pośrednich różnych związków. Są prekursorami
prostaglandyn, zwanych hormonami tkankowymi, o wielorakim działaniu, które min. regulują
czynności układu krążenia., wydzielanie soków trawiennych, agregację płytek krwi i wiele
innych czynności ustroju. Ponadto WNKT są potrzebne do prawidłowego transportu lipidów
w ustroju, dzięki czemu mają zdolność obniżania zawartości cholesterolu i innych
wskaźników lipidowych surowicy krwi oraz zapobiegania zakrzepom i miażdżycy.

4. Składniki mineralne.

Mleko zawiera duże ilości składników mineralnych. Występują one w dawkach lub
proporcjach umożliwiających optymalne wchłanianie z przewodu pokarmowego do krwi.

Zawartość pierwiastków  w mleku.

Makroskładniki w g/l
mleko krowie mleko ludzkie

Pierwiastki

średnio
Ca
K
P
Cl
Na
Mg
S

1,20
1,45
0,95
1,06
0,50
0,13
0,03

0,30
0,51
0,14
0,41
0,15
0,04
0,14

Mikroskładniki w µg/l
Cu
Fe
Co
Mo
Zn

130
450
0,6
73

3900

Wykazano, że najlepszymi źródłami łatwo przyswajalnego wapnia są mleko i
przetwory mleczne. Wapń znajdujący się w produktach zbożowych oraz warzywach i
owocach jest gorzej przyswajalny z powodu obecności w nim kwasu szczawiowego, kwasu
fitynowego i błonnika.



Pierwiastek ten w organizmie człowieka spełnia dwie zasadnicze funkcje: sole wapnia
umiejscowione w kościach stanowią strukturę podporową szkieletu, wapń w formie
zjonizowanej rozpuszczony w płynach odgrywa role aktywatora bądź inhibitora enzymów
biorących udział w procesach biochemicznych ustroju.

Zawartość wapnia w organizmie zmienia się w ciągu życia człowieka. Szybkość
odkładania się wapnia w szkielecie jest największa u niemowląt i dzieci, i spada do niskich
wartości u ludzi dorosłych. W wieku dorosłym następuje tylko wymiana wapnia w układzie
kostnym. Po 40 roku życia następuje powolny ubytek masy kostnej. U mężczyzn proces ten
jest powolny, u kobiet gwałtowny.

We współczesnym piśmiennictwie z zakresu fizjologii żywienia zwraca się uwagę na
powiązania między poziomem wapnia w diecie a występowaniem wielu schorzeń, głównie
osteoporozy, nadciśnienia tętniczego oraz nowotworów jelita grubego. Osteoporoza jest
chorobą metaboliczną, w której następuje zmniejszenie masy kostnej w takim stopniu, że
prowadzi to do złamań samoistnych lub występujących w wyniku małych urazów.

Rezultatem niedoborów wapnia u dzieci jest krzywica, u młodzieży obniżenie
wzrostu. Dla niemowląt najlepszym pokarmem jest mleko matki, gdyż zawiera wszystkie
składniki pokarmowe potrzebne do budowy nowego organizmu.

Innym cennym dla organizmu ludzkiego pierwiastkiem występującym w mleku jest
fosfor. Jeden litr mleka pokrywa prawie w pełni dzienne zapotrzebowanie człowieka na wapń
i fosfor. Fosfor w połączeniu z wapniem jest podstawowym składnikiem kości, wchodzi w
skład tłuszczów, białek i węglowodanów ustrojowych. Związki fosforu są podstawowymi
składnikami kwasów nukleinowych. Fosfor wchodzi w skład buforów warunkujących
odpowiednie środowisko do przebiegu reakcji biochemicznych.

W mleku występuje niedobór żelaza i miedzi (pierwiastków krwiotwórczych).
Noworodki posiadają zapas żelaza w wątrobie, po urodzeniu wchłanianie tego pierwiastka
dostarczonego z mlekiem matki wystarcza na pokrycie zapotrzebowania organizmu
niemowlęcia.

5. Witaminy.

Mleko zawiera w odpowiedniej ilości witaminy niezbędne do rozwoju młodego
organizmu, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E, K, jak też witaminy rozpuszczalne
w wodzie: z grupy B (B1, B2, B6, B12, PP), biotynę. Witaminy C mleko zawiera bardzo mało.

Mleko jest szczególnie dobrym źródłem ryboflawiny – witaminy B2. Witamina ta wchodzi
w skład enzymatycznie czynnych związków, które biorą udział w  wielu procesach przemian
białek tłuszczów i węglowodanów. Niedostateczne spożycie witaminy B2 może powodować
wiele zaburzeń enzymatycznych i metabolicznych. Długotrwały niedobór ryboflawiny
powoduje zmniejszenie się stężenia kwasu linolowego w surowicy krwi i w wątrobie, który
zapobiega nowotworom i miażdżycy. Ryboflawina jest zaliczana do składników
antyoksydacyjnych. Jest ona niezbędna do utrzymywania w postaci zredukowanej glutationu,
związku pełniącego ważną funkcję w ochranianiu przed szkodliwym działaniem wolnych
rodników. Witamina B2 w większych ilościach występuje jedynie w niektórych produktach
żywnościowych. W pożywieniu człowieka jej głównymi źródłami są min. mleko i produkty
mleczne. Prawidłowe odżywianie ryboflawiną dzieci jest szczególnie ważne, gdyż jej
niedobory mogą powodować zahamowanie wzrostu.

6. Dodatkowe wartości mleka.

Białka mleka mają wyższą wartość w żywieniu człowieka niż białka roślinne, ponieważ
mają lepszy bilans aminokwasów.



Sherman w swoich pracach donosi o korzystnym wpływie spożywania mleka na długość
życia.

Mleko i jego przetwory mają przyjemny, łagodny, słodki smak. Mleko jest zasadniczo
strawne w 100%. Obserwuje się odprężający wpływ filiżanki gorącego mleka spożywanej
wieczorem tuż przed snem. Istnieje przekonanie, że uspokajający wpływ mleka jest głównie
spowodowany zawartością wapnia. Zaobserwowano fakt, że ryzyko raka żołądka zmniejsza
się przy wzroście spożycia mleka.

Probiotyczne bakterie w fermentacji mlekowej są tradycyjnie powiązane z produktami
mleczarskimi, które są uważane za najlepsze ich nośniki.

Mleko zdecydowanie nie ma negatywnych cech.

Zaleca się spożywanie 3 – 4 porcji mleka, serów twarogowych, jogurtu, kefiru o
obniżonej zawartości tłuszczu:

1 porcja mleka – szklanka mleka – 200 g
1 porcja jogurtu, kefiru – 150g
1 porcja twarogu – 50 g
1 porcja sera żółtego – 2 plasterki

Należy osiągnąć takie spożycie mleka aby uzyskać największą masę szczytową.

Dane statystyczne.

Produkcja ważniejszych wyrobów mlecznych w Polsce na rok 2000

produkt mleczny jedn. ilość

1. Mleko w płynie

2. Masło

3. Sery twarogowe i niedojrzewające

4. Sery podpuszczkowe i dojrzewające

mln l

tys. t

tys. t

tys. t

1.787

139

262

148

Przeciętne miesięczne wydatki w gospodarstwach domowych.

produkt spożywczy lata wydatki w zł
mleko 1999

2000
6,54
6,86

napoje mleczne i jogurty 1999
2000

2,63
2,61

sery 1999
2000

8,09
8,92

masło 1999
2000

3,58
3,93



Przeciętne miesięczne spożycie niektórych artykułów
na jedną osobę w gospodarstwach domowych.

produkt spożywczy jedn. lata rolnicy Pracujący na
własny

rachunek

Emeryci i
renciści

mleko l 1999
2000

8,93
8,71

4,58
4,27

7,72
7,18

napoje mleczne i
jogurty

l 1999
2000

0,20
0,22

0,76
0,71

0,74
0,66

sery kg 1999
2000

0,80
0,79

0,90
0,91

1,03
0,96

masło kg 1999
2000

0,33
0,29

0,37
0,35

0,44
0,39
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